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Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368
i Nr 130, poz. 1452) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Dla podatników podatku akcyzowego posiadajàcych wyroby akcyzowe oznaczone znakami akcyzy
okreÊlonymi rozporzàdzeniem Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów
znakami akcyzy (Dz. U. Nr 26, poz. 93, Nr 43, poz. 167,
Nr 71, poz. 313 i Nr 127, poz. 629, z 1995 r. Nr 135,
poz. 664 i Nr 148, poz. 723, z 1996 r. Nr 23, poz. 105,
Nr 51, poz. 219, Nr 149, poz. 706 i Nr 158, poz. 812,

Poz. 637, 638 i 639

z 1998 r. Nr 65, poz. 425, z 2000 r. Nr 116, poz. 1221 oraz
z 2001 r. Nr 14, poz. 129) przed∏u˝a si´ termin wa˝noÊci
tych znaków okreÊlony w § 17 rozporzàdzenia Ministra
Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy (Dz. U. Nr 69, poz. 721) —
do dnia 31 grudnia 2002 r.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Finansów: M. Belka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 15 maja 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad przyznawania ekwiwalentu pieni´˝nego z tytu∏u prawa do bezp∏atnego w´gla i wyp∏acania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu
w´glowego i rent wyrównawczych.
Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r.
Nr 5, poz. 41 i Nr 154, poz. 1802) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
25 maja 2001 r. w sprawie szczegó∏owych zasad przyznawania ekwiwalentu pieni´˝nego z tytu∏u prawa do
bezp∏atnego w´gla i wyp∏acania tego ekwiwalentu
oraz zasad refundowania kosztów deputatu w´glowego i rent wyrównawczych (Dz. U. Nr 60, poz. 613) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) emerytach lub rencistach górniczych — nale˝y
przez to rozumieç emerytów i rencistów z kopalƒ ca∏kowicie likwidowanych oraz wdowy,
wdowców i sieroty majàcych ustalone prawo
do renty rodzinnej po by∏ych pracownikach
tych kopalƒ, uprawnionych do bezp∏atnego w´gla na podstawie Uk∏adu zbiorowego pracy dla
pracowników zak∏adów górniczych z dnia
21 grudnia 1991 r., zwanego dalej «uk∏adem»,”;

2) w § 2:
a) u˝yte w ust. 1 i 2 wyrazy „Przedsi´biorstwo górnicze” zast´puje si´ wyrazami „Kopalnia ca∏kowicie likwidowana, za poÊrednictwem przedsi´biorstwa górniczego,”,
b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, dotyczy tak˝e osób, które naby∏y prawo do ekwiwalentu po zakoƒczeniu likwidacji kopalni.”;
3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Deputat w´glowy dla emerytów i rencistów
górniczych, którzy na podstawie uk∏adu nabyli
prawo do pobierania deputatu w´glowego
w naturze, wydaje likwidator kopalni albo
przedsi´biorstwo, które przej´∏o obowiàzek
wydawania tego deputatu.”
§ 2. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie od
dnia 1 stycznia 2002 r.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Gospodarki: J. Piechota
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 kwietnia 2002 r.
w sprawie wzoru certyfikatu bezpiecznej obs∏ugi statku morskiego.
Na podstawie art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeƒstwie morskim (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Ustala si´ wzór certyfikatu bezpiecznej obs∏ugi
statku dla statków morskich, podlegajàcych Mi´dzynarodowej konwencji o bezpieczeƒstwie ˝ycia na morzu,
sporzàdzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r.
(Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319) wraz z Protoko∏em dotyczàcym Mi´dzynarodowej konwencji o bez-

pieczeƒstwie ˝ycia na morzu, 1974, sporzàdzonym
w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61,
poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177), stanowiàcy za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: M. Pol

